Geroosterde aubergine met zwarte knoflook
en venkeltartaar

De bereiding van de aubergine is -met aanpassingen- een citaat
uit het boek Plenty More van Yotam Ottolenghi.
Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g aubergines, in plakken van 1 ½ cm
30 g zwarte knoflook
200 ml Griekse yoghurt
1 eetl citroensap
8 teentjes knoflook, schoongemaakt en in dunne plakjes
gesneden
3 rode pepers, in schuine ringetjes gesneden
15 g gemengde groene kruiden (dille, basilicum, dragon,
peterselie)
4 rundertartaartjes
1 eetlepel vekelzaad

Bereiding
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Leg de plakken aubergine naast elkaar op een schaal en
bestrooi met een klein beetje zout. Besprenkel ze met olijfolie.
Wrijf de olie direct met de vingers gelijkmatig over het
oppervlak voordat hij er helemaal ingetrokken is. Gebruik niet
te veel, maar ook niet te weinig olie. Voor deze hoeveelheid
is 50 ml voldoende.
Leg de plakken op een ovenschaal en zet ze gedurende ongeveer 30 minuten in een oven op 250 ºC.
Blend ondertussen de zwarte knoflook in een keukenmachine met een mespunt zout, 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels yoghurt
en het citroensap. Roer er dan de rest van de yoghurt door en zet weg tot gebruik in de koelkast.
Verhit 100 ml olijfolie in en kleine steelpan en zet het vuur hoog. Bak (eigenlijk meer frituur) hierin de plakjes knoflook en de
ringetjes rode peper. De knoflook is dan lichtbruin en de peper licht krokant. Laat knoflook en peper op keukenpapier
uitlekken.
Bak de tartaartjes in een beetje olijfolie aan beide kanten bruin. Bestrooi met het venkelzaad en houd ze warm. Haal de
plakken aubergine uit de oven en leg ze op een serveerschaal. Bestrooi met wat fijn zeezout. Schep een deel van de
yoghurtsaus er in klodders overheen. Strooi er de knoflook en rode peper over en daarna de groene kruiden.
Serveer de aubergine met de tartaartjes.
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